
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv tizenharmadik meséje alapján (92-103. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

1. Légy szíves, sorold fel a tizenharmadik mese szereplőit!  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Hol játszódik a történet? Légy szíves, nevezd meg a tizenharma-

dik mese helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

3. Légy szíves, színezd ki kékkel azt, amit Peti; zölddel azt, amit a 

sziamang mama; pirossal azt, amit Liza mondott!  
 

 

 

– Kisfiam, most igazi 
leckét kaptál az élettől. 
Nem büntetlek meg, 
mert nincs szükség rá 
ahhoz, hogy meg-
jegyezd: nem szabad 
elkóborolni! 

– Ááááááá!!! – Mi volt az ott? Ki 
volt ott? 

– Egy koboldmaki? Már 
olvastam róla. Ő is ma-
jom, csak nagyon 
picike. 

– Majomversenyfutás. 
Mit szólsz, majomtárs, 
elfogadod a kihívást?   

– Pedig mi sem 
egyszerűbb ennél. 

– Miért csapkodsz? 
Miért nem szállsz le, kis 
Bóbitás? 

– Csodálkozom, hogy 
nem ismer ez az em-
berkölyök. Tudhatná, 
hogy ki vagyok.  

– Látom, te kakadu, 
tudod, hogy mi az 
illem. 

– Rettenetesen csúnyá-
nak érzi magát. Mel-
lesleg ezen nem is 
csodálkozom.  
 

– Nem hagyhatjuk, 
hogy így elkeseredjen! 
Segítenünk kell rajta. 
Hiszen olyan kedves, 
és olyan egyedül van. 

– Tudod, hogy mitől 
szép? A belső értékei-
től. A jó szívétől. 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

___ Leila már egyáltalán nem fél, s egészen megszépül a boldogságtól.  

___ Peti beszédet tart a jelenlévő állatoknak.  

___ Peti nagyon megijed egy furcsa kis állattól.  

___ Megjelenik az aranymacska, Lórika megijed tőle.  

___ Petit Lala viszi magával a fák tetején, mikor a sziamangokkal versenyt  
       kapaszkodnak.  

___ Lala ágyat készít a fák tetején Petinek és saját magának.  

 

5. Légy szíves, kösd össze az összetartozó párokat! Keresd a 

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Liza kedves 

 nagy szemű  

 picike 

sziamang mama gyönyörű 

 szomorú 

 igyekvő 

Peti magabiztos 

 kíváncsi 

 beképzelt 

Leila vendégszerető 

 igazságos 

 segítőkész 
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6. Légy szíves, csoportosítsd a szereplők szándékát a számok 

segítségével! 
 

1. szeretné, ha 
elismernék 
nemcsak a 
szépségét, de a 
segítőkészségét 
is  

2. szeretné 
biztonságban 
tudni Petit, s 
szeretne segíteni 
azzal, hogy 
tolmácsol 

3. szeretné 
megvigasztalni 
a kis 
koboldmakit  

4. szeretne 
szép lenni, 
szeretné, ha 
szeretnék 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  Liza: ____ 

Leila: ____  

7. Hogyan mondanád másként? Légy szíves, keresd meg, és írd 

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

elkóborol:  __________________________________________ 

kedves:   __________________________________________ 

megegyeztek:  __________________________________________ 

szunyókál:  __________________________________________ 

gyáva:   __________________________________________ 

bátorság:  __________________________________________ 

 

kiegyeztek bátortalan merészség 
alszik szendereg elkódorog 
szívélyes elcsatangol egyezséget kötöttek 
elkószál barátságos lélekjelenlét 
félénk megállapodtak ijedős 
jólelkű szundít mersz 

 


